„A kétoldalú diplomáciai kapcsolatok új szintre emelkedtek”
Interjú dr. Fodros Istvánnal, São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli főkonzuljával

“Bilateral relations raised on a new level”

Interview with Dr István Fodros,
Honorary Consul General of the Democratic Republic of Sao Tome and Principe

PP Mi a története a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének?
–– Az ország egyike volt Portugália afrikai
gyarmatainak, 1975-ben, a „szegfű forradalom” után vívta ki függetlenségét. São Tomé
és Príncipe hatályban lévő alkotmánya 1990.
szeptember 10-én lépett életbe, melynek értelmében az ország államformája köztársaság.
A kétoldalú diplomáciai kapcsolatok új szintre emelkedtek azzal, hogy Magyarország,
lisszaboni képviselettel, nagykövetet akkreditált a szigetországba. Nagyköveti képviselet
Európában két helyszínen, Lisszabonban és
Brüsszelben van. A hazai konzuli képviseletet
én vezetem.
PP Miben tudja segíteni egymást a két
ország?
–– Főként az oktatást és az egészségügyet
emelném ki. Ösztöndíjak biztosításával számos sportolónak adtunk lehetőséget, hogy
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nálunk szerezzék meg képesítésüket. São Tomé és Príncipe
ugyanis egyelőre egyetlen,
műszaki beállítottságú főiskolával rendelkezik. A labdarúgó-válogatott vezetője is
például a Testnevelési Egyetemen szerzett edzői képesítést. A Szent Imre Egyetemi
Oktatókórház csereprogram
keretében szintén kész fogadni hallgatókat a közeljövőben,
aneszteziológiai területen,
valamint két fiatal magyar
orvost delegált, hogy bővíthessék ismereteiket a speciális
trópusi betegségek gyógyításáról. Az előkészületek és a
szervezés már folyamatban
vannak. Azon dolgozom,
hogy még több ilyen lehetőséget tudjunk biztosítani. A
közös tapasztalatcsere mindnyájunk érdeke, és ennek
pozitív kulturális hatásai is
megfigyelhetőek. Már több
alkalommal is bebizonyosodott, hogy a személyes kapcsolati tőke sokat jelent. Előnyt
jelent, ha tudjuk, kihez kell fordulnunk.
PP Hogyan kérték fel a konzuli, majd
főkonzuli tevékenységre? Milyen kérdésekben fordulhatunk önhöz?

PP What history is there in the establishment of diplomatic relations bet
ween the Democratic republic of Sao
Tome and Principe and Hungary?
–– The country was a Portuguese colony
in Africa, and it achieved its independence
after the Carnation Revolution in 1975. The
effective constitutions of Sao Tome and
Principe came into force on 10th September
1990. It declares that the form of government
is republic. Bilateral relations were raised on
a new level by Hungary accrediting an ambassador to the country through a representation in Lisbon. There is ambassadorial representation in two cities in Europe, in Lisbon
and Brussels. And I am the head of the Consulate in Hungary.
PP How can the two countries help each
other?
–– I would mention education and healthcare in the first place. By scholarships we
provided many athletes with the possibility
to get a degree in Hungary. Currently Sao
Tome and Principe has only one college of
technical studies. The leader of the national
football team, for instance, studied to be a
trainer at the Hungarian University of Physical Education. In an exchange programme
the Szent Imre University Hospital is ready
to accept students in anaesthesiology in the
near future, and they delegated two young
Hungarian doctors to broaden their knowl-

–– 2002 novemberében választottak meg
konzulnak, 2013 júniusában pedig főkonzullá neveztek ki. Az országgal úgy kerültem kapcsolatba, hogy először São Tomé és
Príncipe akkori külügyminiszterével ismerkedtem meg egy konferencián, ahol előadást tartottam. A prezentációmban egy
közös ismerősünk tudományos munkájára
hivatkoztam, így elegyedtünk szóba. Egyik
legfőbb feladatköröm a São Tomé és Príncipén élő polgárok érdekeinek képviselete,
illetve az országba utazók vízumkérelmeinek kezelése. Magyarországon korábban
kevésbé volt ismert ez a desztináció, de ebben előremutató változásokat látok. Az elmúlt 15 évben én is tudatosan törekedtem
arra, hogy a konferenciákon, rendezvényeken és médiamegjelenéseken keresztül minél szélesebb körben népszerűsítsem az
országot. Egyre többen érdeklődnek, és
keresnek fel információnyújtásért, vízumkérelemért. Egy fiatal magyar kutatónak
nem rég abban segítettem, hogy fogadóintézményt találjon természettudományos
munkája megkezdéséhez.
PP São Tomé és Príncipe elsősorban a
mezőgazdaságból és a turizmusból tartja fenn magát. Hogyan élnek ott az
emberek?
–– São Tomé és Príncipe hagyományosan ültetvényes gazdálkodáson alapuló
agrárország. Területének megközelítőleg a
felén folyik mezőgazdasági tevékenység. Az
egyik legfontosabb termény a kakaóbab,
amely az ország exportjának 90 százalékát
teszi ki. Emiatt sokan „csokoládészigetnek”
is nevezik. Jelentős mezőgazdasági termények még a kávé, a kókuszdió, a banán és
a pálmaolaj is. Talán elfogultság nélkül
mondhatom, hogy São Tomé és Príncipe az
egyik legvendégszeretőbb hely a világon. Az
emberek nagyon kedvesek, közvetlenek. A
lakosság túlnyomó része keresztény. Hivatalos nyelvük a portugál, de több idegen
nyelven is tanulnak az iskolában. Jól beszélnek angolul, franciául, és a törzsi dialektusok is fennmaradtak még, mint például a
sãotomense. Bár a szegénységi küszöb alatt
élnek, mégis boldogok, segítik és tisztelik
egymást. Ez a turistákra is fokozottan igaz,
megbecsülik a látogatókat. A közbiztonság
erős, a bűnözés szinte elenyésző. Éjjel-nappal szabadon lehet sétálni, nem kell félni
semmitől. Az idegenforgalom is egyre nagyobb jelentőségű, amelyet a kormány, az
adott lehetőségekhez mérten igyekszik minél jobban támogatni, például az infrastrukturális fejlesztésekkel. Évről évre több

edge about the curing of special tropical diseases. Preparations and organisation are being
done. I am working to be able to provide more
opportunities like that. Exchange of experience is a common interest, and its positive
cultural impact can also be seen. It has been
proven several times that personal contacts
mean a lot. It is an advantage if you know
who to turn to.
PP How were You asked to be first a
Consul and then a Consul General?
What issues can people turn to You
with?
–– In November 2002 I was appointed to
be a Consul and in June 2013 I became a
Consul General. I got into touch with the
country when I first met the then in being

Minister of Foreign Affairs of Sao Tome and
Principe at a conference, where I held a lecture. In my presentations I referred to the
academic work of a mutual acquaintance of
ours, and that is how we started talking. One
of my main tasks is to represent the citizens
of Sao Tome and Principe and to manage the
visa issues for those who travel to the country.
In Hungary this destination was not known
before, but I see positive changes there. In the
past 15 years I have also consciously endeavoured to popularise the country in wider
circles at conferences and events and through
the media. More and more people are interested and ask me for information and for
visas. Recently I helped a young Hungarian
researcher to find a receiving institution to
begin his scientific work.
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turista érkezik, a legtöbben Európából és a
környező nyugat-afrikai országokból választják úti célnak. São Tomé és Príncipét
a helyiek a világ közepének tartják, és valóban az 1001 négyzetkilométernyi két sziget
az Egyenlítő mentén fekszik, a Guineaiöbölben. A táj szépsége mindenkit rabul ejt,
elsősorban kirándulni, búvárkodni mennek
oda, de az üzletemberek részéről is van érdeklődés.
PP Mikor tervezi legközelebbi útját az
országba?
–– Minden évben legalább egyszer ellátogatok az országba, olykor többször is,
amikor a hivatali teendők megkívánják. Ha
időm engedi, szívesen veszek részt a kulturális eseményeken, illetve kóstolok meg
helyi specialitásokat. A szigetország hangulata minden egyes alkalommal lenyűgöz.
Természetesen folyamatosan követem az
ottani eseményeket, tartom a kapcsolatot a
kinti kollégákkal, számítok a brüsszeli nagykövetség támogatására, és itthon is keresem
az együttműködési lehetőségeket. Idén még
egyszer lehetőség szerint kiutazom, hogy
részt vegyek a bilaterális kapcsolatokat tárgyaló fórumon.
Végh Nóra Judit
PP Sao Tome and Principe basically live
on agriculture and tourism. How do
people live there?
–– Traditionally Sao Tome and Principe is
an agricultural country based on plantation
farming. Agriculture is done on nearly half
of its territory. One of the most important
crops is the cocoa bean, which provides the
90% of the country’s export. That is why
many call the country the “chocolate island”.
Other important crops are coffee, coconuts,
bananas and palm oil. I can say unabashed
that Sao Tome and Principe is one of the most
hospitable places in the world. The majority
of the inhabitants are Christian. The official
language is Portuguese, but children learn
more languages in the school. They speak
good English and French and they still have
the tribal dialects, such as saotomense. Although they live under the poverty threshold,
they are happy and help and respect each
other. It is even truer for tourists, they appreciate visitors. Public security is strong,
there is minimal crime. You can walk freely
day and night, there is nothing to be afraid
of. Tourism is getting more and more significant, and the government tries to support
it as far as possible. For instance, infrastructure is being improved. More and more tour42 | DIPLOMATA   

ists arrive every year, most of them come from
Europe and the surrounding Western African
countries. Local people consider Sao Tome
and Principe the middle of the world, and
indeed, the two islands of 1,001-sqm are
situated on the Equator in the Gulf of Guinea. The beauty of the scenery mesmerise everyone, especially those who go there to hike
or dive. Yet, there is also a great interest shown
by businessmen.
PP When are You planning to travel to
the country next?

–– I visit the country at least once a year,
sometimes on more occasions, when my official duties require it. When I have the time I
like attending cultural events and taste the
local specialities. The atmosphere of the islands
fascinates me every time I am there. Of course
I follow the events of the country and keep the
contact with my colleagues there and I rely on
the support of the Embassy in Brussels. In
Hungary I am seeking for further possibilities
of cooperation. This year, if it is possible, I will
travel there once more to participate in a forum
discussing the bilateral relations.

